
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 
DETSKÉHO IHRISKA ŽIHADIELKO

Herné prvky sú určené pre deti rôznych vekových skupín:Herné prvky sú určené pre deti rôznych vekových skupín:

Pieskovisko
Malá dvojveža
Pružinová hojdačka
Dvojhojdačka
Hojdačka hniezdo
Kolotoč 
Veľká dvojveža
Športová zostava

2 – 6 rokov
2 – 6 rokov
2 – 6 rokov
3 – 12 rokov
3 – 12 rokov
3 – 12 rokov 
3 – 12 rokov
3 – 12 rokov

Ihrisko je majetkom Mesta Komárno 
Prevádzkovateľ: 
Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1
645 01 Komárno

Lidl Ihrisko Žihadielko realizovala a následne odovzdala mestu Komárno spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. v roku 2018.
Ihrisko postavila spoločnosť Intersystem EU, s.r.o. v súlade s STN EN 1176 a 1177.

Dôležité telefónne čísla:
112 Integrovaný záchranný systém
035/2851-259 Mestská polícia

1. Detské ihrisko je určené pre deti od 2 do 12 rokov.
 2. Používať herné prvky ihriska osobám starším ako 12 rokov 

a osobám s hmotnosťou nad 70 kg je zakázané.
 3. Za dozor nad deťmi pri využívaní detského ihriska sú zodpovední  

rodičia dieťaťa alebo osoba staršia ako 18 rokov.
 4. Vodiť do areálu detského ihriska psov, mačky a iné domáce 

zvieratá je zakázané.
 5. Platí prísny zákaz fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné 

látky v areáli ihriska, vstupovať s otvoreným ohňom alebo 
s predmetmi, ktoré by ohrozovali bezpečnosť návštevníkov.

 6. Je zakázané konzumovať jedlo a nápoje na herných prvkoch.
 7. Je zakázané znečisťovať areál detského ihriska a poškodzovať 

jeho zariadenie.
 8. Používať herné zariadenie, ak je poškodené a hrozí 

nebezpečenstvo úrazu je zakázané.
  9. Zákaz používať ihrisko v prípade nepriaznivých poveternostných  

podmienok (námraza, klzký povrch prvkov, rozmočený povrch).
10. V areáli ihriska je zakázané jazdiť na bicykli, kolieskových 

korčuliach alebo na kolobežke a hrať loptové hry.
11. Prípadné poškodenie herných prvkov alebo časti ihriska hláste 

prosím priamo prevádzkovateľovi na uvedenom telefónnom čísle.

Upozornenia:

 

A ŽIHADIELKO GYERMEKJÁTSZÓTÉR 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 

Komárom Város üdvözli Önt a Žihadielko gyermekjátszótéren!  

E terület célja gyermekeink megörvendeztetése és szórakoztatása.   

Kérjük Mindannyiukat, a játszóteret felelősségteljesen használják, hogy az minél tovább 
szolgálhassa gyermekeinket!  

Köszönjük! 

 

NYITVATARTÁSI IDŐ 

hétfő – vasárnap 

8:00 – 21:00 

A fentitől eltérő időpontban a játszótér területére lépni tilos! 

Az egyes játszóegységek különböző életkorú gyermekek számára szolgálnak.    Figyelmeztetés 

2 – 6   évesek részére Homokozó      1. A gyermekjátszótér 2-12 éves gyermekek számára került kialakításra. 
2 – 6   évesek részére Kis dupla torony                             2. A gyermekjátszótér használata 12 éven felüli, illetve 70 kilogramm tömeget meghaladó  
2 – 6   évesek részére Rugós hinta      személyek számára tilos! 
3 – 12 évesek részére Dupla hinta                              3. A gyermek felügyeletéről a játszótér használata során szülei vagy a 18. életévét  
3 – 12 évesek részére Fészekhinta      betöltött kísérő gondoskodik, felelősséget vállalva a gyermek testi épségéért.

3 – 12 évesek részére Körhinta       4. Tilos a játszótér területére kutyát, macskát vagy más háziállatot bevezetni!

3 – 12 évesek részére Nagy dupla torony      5. A játszótér területén szigorúan tilos a dohányzás, alkoholos ital vagy tudatmódosító  
3 – 12 évesek részére Sporteszközök szer, nyílt láng vagy egyéb, a látogatók testi épségére veszélyes eszköz használata!

 6. A játszóegységeken tilos az étel és ital fogyasztása!    
7. Tilos a gyermekjátszótér bepiszkolása és megrongálása!  
8. A játszótér használata tilos, amennyiben az elromlott, megrongálódott vagy veszélyessé 
vált!       
9. A játszótér használata kedvezőtlen időjárás esetén tilos (fagy, csúszós, elázott felület)! 
10. A játszótér területén tilos a közlekedés biciklivel, gördeszkával, görkorcsolyával, 

rollerrel, továbbá tilos a labdajátékok játszása! 
11. Amennyiben a játszótér meghibásodását észleli, kérjük, azt azonnal jelentse az 
üzemeltetőnek a megadott telefonszámon!   
  

 
 
Üzemeltető:      Fontos telefonszámok: 
Komárom Város     112 Integrált Segélyhívó Rendszer  

Klapka György tér 1     159 vagy 035/2851-259 
945 01 Komárom 
Tel: 035/2851-212 
 

A Lidl Žihadielko játszóteret megvalósította és Komárom Város rendelkezésére bocsátotta a Lidl Slovenská republika v. o. s. társaság, 2018-ban. 

A játszóteret a Intersystem EU s. r. o. társaság állította fel az STN EN 1176 normával összhangban. 

OTVÁRACIE HODINY:
1. 4. – 31. 10.
1. 11. – 31. 3.

8.00 – 20.00
9.00 – 17.00

Po tomto čase je vstup do areálu ihriska zakázaný!

Mesto Komárno vás víta na ihrisku Žihadielko! 

Jeho areál má slúžiť deťom pre radosť a potešenie. 

Prosíme vás preto, nepoškodzujte ho, správajte sa 

zodpovedne, nech nám vydrží čo najdlhšie. 

Ďakujeme!


